
Internet mail Ebbe - Alf augusti 2006
E060801
Tf1xc1. Du slår tillbaka: Lb2xc1.
Jag igen: Ta2-e2.

Åter i Undenäs. Ovanpå
rekordvärme lär nu följa stora
regnväder. Antagligen är det
indianernas fel: först har de dansat
soldans och sedan regndans.

Nu ska jag dansa ner i sjön och ta
mitt morgondopp.
Ebbe

A060802
Lc1 x f4 he he..
Trodde att du skulle sätta löparen
på d1.

Äntligen regnar det lugnt och stilla.
Passar bra nu när det är tid att göra
Brukspatroner.

Annars har jag skalat av almen så
att den numera är en lagom
lövruska, malt ner alla grenar i en
trädgårdskvarn och sågat upp resten
till ved.

Grannen har bidragit med
renoveringsvirke som annars skulle
hamnat på tippen - nu är den
prydliga vedtravar i källaren. Och
jag har byggt staket mot järnvägen.

Det verkar som om Sverige sovit
eller varit medvetslöst - ingen
försäljning, ingen support, bara
tystnad. Ingen har väl orkat tänka i
värmen.
/alf

E0802
Donnerwetter!
Te2xe5. Du slår tillbaka: Lf4xe5.
Jag igen: Lb3-c4.

Vad du hinner med! Jaja, kan inte
säga att jag är förvånad.

Här håller vi på att reparera den
trasiga slangledningen till sjön.
Lyckas vi slipper jag att bära så
mycket vatten.
Ebbe

A0803
f7 - f5

Men i dag började supporten. En
kvinna på Karolinska är
hjälpbehövande så jag har ägnat ett
par timmar åt att rita lite åt henne.
Man måste vara snäll mot kvinnor.
Eller?

Reparera? Är det inte bättre att
lägga en helt ny ledning? Det kan
väl inte vara så många meter. Jag
har ett svagt minne av att du talat
om detta tidigare. Filter?
/alf

E0803
Det blev svart vinst i förra partiet.
Nu: e2-e4.

Jo, vi har lagt en ny, 28 meter lång
slang ut i sjön. På land behöver den
skarvas på ett ställe. Det ska göras i
morgon. Sen får vi se om det
fungerar.
Ebbe

A0804
c7 - c5

Skall du bara skarva kan det inte
vara särskilt svårt. Klart att det
fungerar!

I övrigt finner jag livet ganska
ointressant - inte mycket är värt en
kommentar.

Kanske man skulle bli alkoholist?
/alf

E0804
Sb1-c3.

Idag blev det klart: nu får vi
sjövatten upp till verandan. Skönt.

I så fall är väl knark mera
spännande? Men allt har obehagliga
biverkningar - tror jag. Har ölet
förlorat sin sälta?

Nya dyra projekt på gång: nu vill
Inger ha nya dörrar både uppe och
nere.
Ebbe

A0805
Sb8 - c6

Så klart det fungerade. Och så roligt
att du nu kan se fram emot nya
spännande utmaningar! Byta dörrrar
kan vara mycket komplicerat....

Nu har jag tuktat almen färdigt och
den ser lite ledsen ut. Jag har
lämnat en del stabbar och kanske
gör jag en bungalow däruppe
mellan stammarna - ett hus högt
ovan marken för äventyrliga
barnbarn.

När alla tre tjejerna var här gjorde

de en modekatalog. De fick en
gammal digitalkamera och dator
med DTP-program + Birgits gamla
klänningar. De jobbade intensivt -
jag bifogar en pdf med de sex första
sidorna - bara 640 Kb så det klarar
ett vanligt modem.

Knark? nej, jag håller mig till
ÖL-alkohål.
/alf

E0805
Sg1-f3.

En koja högt uppe i ett träd - det
drömde jag om som barn. Jo, din
bungalow kommer nog att bli
mycket uppskattad.

Kul bilder! Barnbarnen måste finna
dig mycket underhållande. Du har
nog gått och blivit populär rent av.
Ebbe

A0806
Sg8 - f6

Dessa barnbarn är kreativa till
tusen. De leker t ex resebyrå - talar
i telefon, antecknar, skriver ut
biljetter (mina gamla
postgiroblanketter), ger råd inför
resan, talar om valuta, avstånd, osv,
osv. Och de har varit överallt i
Europa. En kväll höll de på till halv
elva - ett evigt tjatter och
telefonpinglande.

De snickrar små båtar i min
verkstad. De leker hästhoppning,
dressyr, och springer runt på
gräsmattan. I poolen tävlar dom om
vem som kan dyka längst ner och
hämta saker - pärlfiskare.

Kunde man omvandla deras energi
till el skulle man värma upp en
lekstuga - minst.

Jag har köpt en DVDbrännare med
hårddisk, så nu behövs inte längre
band. Kommer du ihåg den första
trådspelaren? Den sekelarkeolog
som hittar en sådan spole med en
tunn ståltråd i en pappask med
texten: Farmor och Sune 1953
undrar säkert hur han skall hantera
föremålet. Finns det några vanliga
bandspelare kvar?

En märklig tid.
/alf
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E0806
D2-d4.

Mm. För hundra år sedan hade jag
en Luxor trådspelare. Undrar vart
den tog vägen. Och banden. Skulle
gärna velat lyssna på dem idag.

Sol och värme har idag hållit mig
inomhus. Känner mig ganska så
urlakad.
Ebbe

A0807
c5 x d4

Jag minns att i Teknik för Alla
fanns en byggbeskrivning till en
trådspelare - jag tror det var innan
Luxor marknadsförde sin apparat.
Hemmabygget var en stor sak,
tråden spolades på en trärulle, som
var en halv meter i diameter. Ja det
fordrades två stycken förstås.

Så har jag två askar med 8 mm film
från det barnen var små. Kanske
finns det gamla projektorer kvar
någonstans. Men var hittar man en
manick som visar TV-bilder
inspelade med Philips VCR-system?
Eller Sonys Betamax-apparater? Det
kommer inte att dröja många år
förrän alla videobandspelare är
borta och alla kör med DVD. Man
skulle kanske köpa en bandspelare
för att säkert kunna visa alla gamla
inspelningar? Äh, alla filmer
kommer naturligtvis att finnas
tillgängliga på nätet för den som
vill.

Har du en MP3spelare?
/alf

E0807
Sf3xd4.

Nej, vi har ingen MP3spelare.

Ikväll har miljoner(?) flygmyror
hemsökt oss. Parasollet på
balkongen är alldeles svart av
myror. De har även tagit sig in i
huset och svärmar kring lampor.

De svärmar: arbetsmyrorna mördar
alla hanar, sedan de gjort sitt. Etc.
Läs vidare på nätet!
Ebbe

A0808
e7 - e5

Jodå naturen förnekar sig inte. Här

bygger jordgetingar bo precis där
jag skall arbeta. Jag vräkte några
skyfflar jord över ingången till deras
bo och tror du inte att de började
gräva nya gångar för att komma ner
till de instängda odjuren! Men jag
skall nog få död på dom. Ättika.
Eldkastare. Bomber.

I övrigt arbetar jag med växter,
Brukspatroner, trädgård - och badar.
/alf

E0808
Sd4xc6.

Och jag målar, vattnar växter - och
badar ifrån badbåten (försedd med
badstege i aktern). M m.

Jordmånen här är usel. Består mest
av sten, grus och sand. Men jag har
kommit på en lösning, ett knep. I
morgon ska jag ha “förrättning”.
Efter att ha grävt en grop, som är ca
50 cm på alla ledder, tömmer jag
skitburken däri. Därefter fyller jag
gropen med en säck planteringsjord
- och vi har fått ett utmärkt
plantställe! Om några år har vi
såväl grönsaksland som en vacker
trädgård.
Ebbe

A0809
b7 x c6

Det låter bra - låt skiten grönska!

Ett annat exempel är skogarna
kring Eksjö där tusentals beväringar
under många år skitit i samlad
tropp, sk latrinkompani. På dessa
platser kan man plocka skrynkliga
murklor.

Japanerna har alltid varit duktiga på
att ta vara på skiten. I James
Clavells böcker från det forna Japan
finns flera beskrivningar av hur
man skötte jorden i de små byarna
och använde allt.

Fast här i landet är det väl helt
förbjudet att använda människoskit
som gödning. Fast varför skulle
man bry sig om löjliga regler.

Mycket bra idé! Framför torrdass!
/alf

E0809
a2-a3.

Nu endast två dagar kvar av

sejouren, som har varit den soligaste
och varmaste hittills.

På lördag bär det av till Osby igen.
Ebbe

A0810
d7 - d5

Jaha, och på lördag åker vi till
Stockholm för den årliga
kräftskivan.

Igår blev det plötsligt ett
fruktansvärt åskoväder.
Orkanvindar vräkte ner blomkrukor
och sköljde in vatten på altanen -
allt blev genomvått på några
minuter - 27 mm vräkte ner på en
kvart. Gatan utanför blev en flod
och som vanligt trängde vatten in
hos grannen via avloppet. Just här
har man inte skilda ledningar för
dagvatten och avlopp, utan det
brukar bli en stinkande blandning
som tränger upp.

När det nu såg ut att bli samma
störtflod i dag gick jag ut och täckte
avloppet i gatan till 80%. Det skulle
jag ha gjort i går så hade de
antagligen sluppit undan. Visst är
det bättre att ha en sjö ute än att ha
den inne!

I övrigt är det Brukspatroner som
gäller - det kom en beställning på
24 st i två omgångar om 12..
/alf

E0810
e4xd5.

Även vi fick en rejäl regnskur i går
kväll. Fler lär vara att vänta i
morgon.

Varför hörs ljud så tydligt över sjön
på kvällen? Jag har kunnat
förklaringen, men glömt den. Om
jag inte minns fel, hade det att göra
med ett slags kupa över sjön på
kvällen.
Ebbe

PS Vad tycker du om den här
stilen? Eller ska jag återgå till den
tidigare, större stilen?
DS

A0811
c6 x d5

Den kraftigare stilen är tydligare för
sånna som maj.
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Ljud är mycket intressant. Jag har
ingen direkt erfarenhet av det
fenomen du beskriver, men jag kan
mycket väl tänka mig att det är så
och att det finns en förklaring. Fast
jag vet inte. Tydlighetsfenomenet
finns på de mest oväntade platser -
ett bra exempel är Dalhalla gamla
dagbrott, där man nu har konserter.

Ett annat är en gammal gård i
Eksjö, Ingemar Sadelmakares Gård.
Där kan man viska när man skall
berätta om den - varje ljud verkar
förstärkas mångdubbelt. Jag vet inte
om detta med akustik är en
etablerad vetenskap, där man kan
räkna ut exakt hur man skall bygga
en sal för att alla ljud skall höras
över allt.

I morgon tidigt åker vi till
Stockholm, så jag hinner kanske
inte med något drag. Då får det bli
på måndag.
/alf

E0811
Lc1-g5.

Förklaringen till det akustiska
fenomen, som jag nämner, får vi
försöka leta fram på nätet. I kväll är
det för sent. F ö fick vi gäster idag:
Elin och hennes pojkvän Jens
Olsson samt Ingegerd Stenport.
Ebbe

A0814
d5 - d4

Sjöfenomenet med god akustik har
troligen att göra med luftskikt som
fungerar som ljudspeglar. Och
luftskikten kan bildas pga värme -
tror jag. Men det är bara
spekulationer.

F ö är jag alldeles för trött. Har
arbetat med BP9 tills nu - det är
kris och lageret i Tjörnarp är tomt.
Och på onsdag kommer barnbarn
från Malmö med tåg. På lördag
kommer Jonas upp med ett till och
tar sedan hem hela bunten på
söndag. Det blir inte många
arbetstimmar där, så det gäller att
ligga i.

Det var väl trevligt att Elin hälsade
på! Jag har fått intrycket att det var

länge sedan ni sågs.
/alf

E0814
Sc3-a4.

Du måste försöka lätta litet på
arbetsbördan! Kan inte Sune överta
tillverkningen av brukspatroner?!
Ebbe

A0815
Dd8 - a5!!!

Sune kan inte göra BP9!! Däremot
kan ONROX och Relek så
småningom ta över produktionen -
om jag hinner lära ut konceptet
innan jag tar ner skylten.

Nu skall jag packa in 12 st för
leverans i morgon.

Här regnar det som fan. Och för en
halvtimme sen upptäckte jag
fuktfläckar i taket i vardagsrummet.
Naturen djävlas som vanligt.
/alf

E0815
c2-c3.

Kan inte Sune göra BP9?! Du hade
ju en tid anställda (skolungdom?)
som kunde.

Även här kommer skyfall på skyfall.
Ebbe

A0816
Sf6 - e4

Jo, nästan vem som helst kan
tillverka BP9, men bara här i min
verkstad. Och under överinseende
av chefskuckun själv, dvs jag. Det
fordras en hel del hjälpmedel och en
lödmaskin, som de flesta inte har.
Så jag får nog hålla på ett tag till.
Som tur är, är det lugnt på
CADfronten.

Nu badar Albin och Arvid för fullt i
nittongradigt vatten. Och så dödar
vi getingar i fällor av vanliga
glasflaskor med smala halsar och
med sockervatten i. En riktig plåga
är dom.
/alf

E0816
b2-b4.

Idag har vi fått ytterligare två
markiser installerade. Annars inget
nytt.

Ömsom sol och ömsom störtskurar.

Jo, en ny tanke/idé: Tidningarna
borde ägas av politiskt och
ekonomiskt oberoende stiftelser! De
svenska journalisterna verkar vara
mer eller mindre bakbundna av
ägarintressen. Självklart inte
officiellt men i praktiken. Varje år
utgår ett par hundra miljoner kronor
i presstöd. Men inte garanteras
medborgarna/skattebetalarna
sanningsenlig och objektiv
information för det. Dessa miljoner
borde istället finansiera en
oberoende stiftelse!
Ebbe

A0817
Da5 - c7

Idén om oberoende tidningar är
naturligtvis god, men. Jag tror inte
att det finns något som är oberoende
inom stiftelser eller f ö i
ekonomiska sammanhang. Vilken
nyhet som än presenteras - eller
analys för den delen - kommer att
uppfattas som subjektiv av varje
läsare. Ett mått på god objektivitet
är när alla läsare anser att
framställningen är subjektiv i någon
riktning.

Och marknaden skulle såga din idé
direkt. Själva meningen med
demokrati är ju att matcha olika
åsikter mot varandra, att
argumentera och överbevisa och det
gör man via media. SVT påstår sig
vara oberoende, men är det någon
som tror på det? Med den
utnämningspolitik vi har i detta
land? Icke.

Oberoende stiftelser skulle snart
färgas av makthavare i styrelserna -
och vem skulle kontrollera och
döma i oberoendet?

Nu rasar det in beställningar på
CAD också. Det blir till att arbeta
länge i kväll.
/alf

E0817
c3xd4.

Idag har jag varit i Helsingör med
Knut Thulin. Är för trött att skriva
något i kväll.
Ebbe
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A0818
Tydligen är du inte bara för trött för
att skriva....

Jag föreslår att du tittar på brädet en
gång till och gör ett annat drag!
Eller vill du bli av med löparen?
/alf

E0818
Jo, jag förstod att felet måste ha
uppstått, när spelet flyttades ifrån
Undenäs till Osby. Jag rotade i
papperskorgen och fann mina
anteckningar.

Och läste: 12/8

Vit: Ke1, Dd1, Ta1, Th1, Lg5, Sc3.
Bönder a3, bcfgh2.

Svart: Ke8, Dd8, Ta8, Th8, Lc8,
Lf8, Sf6. Bönder a7, de5, fgh7.

Jag beklagar mitt slarv. Ska vi
fortsätta med denna ställning eller
börja på ett nytt parti? Om du nu
vill fortsätta att spela med mig.

Tyvärr har du nog i stort sett rätt
vad gäller omöjligheten av
oberoende tidningar. Kruxet är att
det finns inte oberoende människor.
De flesta indoktrineras redan med
modersmjölken. Och alla “i
ställning” är köpta. Samhället är
prostituerat!

Men kanske det ändå skulle kunna
bli något bättre, om de stridande
åsikterna kunde mötas i samma
organ. Det skulle bli svårare att
ljuga lika ogenerat.
Ebbe

A0818-2
Klart att jag vill spela med dig!

I den ställning du skrev är det mitt
drag och jag tycker vi fortsätter så
här - du har en bra ställning på min
idiotiska öppning. Ditt senaste drag
Lc1 - g5 d5 - d4
Sc3 - a4 Dd8 - a5!!!
c2 - c3 Sf6 - e4
b2 - b4 Da5 - c7

Och nu är det din tur - med en
oskyddad löpare.

Nej, oberoende människor finns
inte. Men det är ändå stor skillnad
mellan dem som kan analysera och

se problem från flera sidor och
dessa som mest bryr sig om
prestige, makt och
självförhärligande. Inom
socialdemokratin har du två
exempel på dessa typer - Kjell Olof
Felt och Göran Persson. Det finns
de inom borgerligheten som
beundar GP - han är skicklig talare.
Han har pondus. Internationellt är
han statsman. Han är begåvad. Han
kan driva sin vilja igenom.

Jag hade en diskussion med sådana
herrar och undrade om de också
beundrade Hitler, Stalin, Mao m fl
potentater. Jag begriper inte hur
man kan beundra delar i en
personlighet utan att se till
helheten.

Nu skall jag fixa CADbeställningar.
/alf

E0818-2
Nej minsann, jag får inte mina
anteckningar att stämma med mitt
minne. Jag har för mig, att jag
dessutom har kvar Löpare på f1 och
Springare på g1. Och att du har
kvar en häst på b8. De enda pjäser
som har lämnat brädet är 2 vita och
2 svarta bönder. Kan inte förstå
varför mina anteckningar stämmer
så dåligt med mitt minne. Kan du
reda ut ställningen den 12 augusti?
Ebbe

A0819
Här är protokollet från början på
detta parti:
e2-e4 c7-c5
Sb1-c3 Sb8-c6
Sg1-f3 Sg8-f6
d2-d4 c5xd4
Sf3xd4 e7-e5
Sd4xc6 b7xc6
a2-a3 d7-d5
e4xd5 c6xd5
Lc1-g5 d5-d4 detta sände du
12/8
Sc3-a4 Dd8-a5!!!
c2-c3 Sf6-e4
Nu är det bara att fortsätta.
/alf

E0819
Det här blev rörigt. Kanske vore det
lika bra att börja på ett nytt parti?

Alltså, jag kan inte fortsätta spelet i
Osby med uppfattningen, att min
Löpare står på c1, när den står på
g5. Vi måste i så fall backa spelet
till det 9:e draget. I stället för
Lc1-g5 spelar jag b2-b4.

Din öppning var inte alls dålig. Nu
går du fram med två bönder i
centrum.
Ebbe

A0820

Inte för att jag begrep detta:

Alltså, jag kan inte fortsätta spelet i
Osby med uppfattningen, att min
Löpare står på c1, när den står på
g5. Vi måste i så fall backa spelet
till det 9:e draget.
??

Men OK. I stället för Lc1 - g5 drar
du b2 - b4.
Mitt drag
d5 - d4

I morgon stänger hotell Gruvö -
Jonas med tre barn åker tillbaka till
Malmö - och verksamheten återtar
normala rutiner.

I fredags kom takläggaren och
inspekterade taket. En omläggnig av
hela ytan går på 25000:- . Jag hade
väntat mig nästan det dubbla. Man
använder ny teknik i dag med bättre
resultat som följd - påstår man.
/alf

E0820
Har funderat ett varv till. Kanske
hängde du upp dig på att jag
ändrade mitt 9:e drag, Lc1-g5, det
sista i Undenäs. I det läget hade jag
en korrekt bild av ställningen på
brädet, så det draget borde stått
kvar.

Alltså, om du så önskar, är mitt 9:e
drag Lc1-g5.

Lägga om taket, vad innebär det?
Nytt material?
Ebbe

A0820-2
Nej, nu har jag skrivit om
protokollet och jag vill inte göra om
det igen. Det jag inte begrep var vad
platsen betydde. För mig gäller bara
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protokollet. Var jag än är kan jag
spela partiet från början och jag kan
kolla bakåt i det för att hitta en viss
ställning - har jag bara ett bräde.
Men det fordras förstås ett
protokoll....

Du har dragit Sc3 - a2.
Mitt drag: Lf8 - d6.

Hela taket skall täckas med ett nytt
lager papp. Garantin på detta är 15
år - och vid det laget är jag död så
jag slipper oroa mig.
/alf

E0820-2
Nytt parti således: e2-e4. Du c7-c5.
Jag igen: Sg1-f3.

Nu för jag protokoll.

Ska du själv lägga om taket?
Ebbe

A0820-3
e7 - e6

Nej. En takfirma sköter om det hela.
(från 0820: )

I fredags kom takläggaren och
inspekterade taket. En omläggnig
av hela ytan går på 25000:- . Jag
hade väntat mig nästan det dubbla.
Man använder ny teknik i dag med
bättre resultat som följd - påstår
man.
/alf

E0820-3
Sb1-c3.

Ska du inte lägga taget själv! Du är
väl inte sjuk?
Ebbe

A0821
d7 - d5

Men visst är jag sjuker. Orkar inte
jobba mer än 10-12 timmar per
dygn. Så för första gången på 50 år
kallar jag in en entrepenör.

Tre CAD har levererats i dag.
/alf

E0821
e4xd5.

Idag har jag rensat hängrännorna.
De var helt igenkorkade av mossa,
björk- och tallfrö samt grus från
takpannorna. Spolade även. Det tog
halva dan.

När får du taket omlagt? Är det
kris?
Ebbe

A0822
e6 x d5

I dag hade Birgit tid för återbesök i
Jönköping. På kallelsen skulle hon
först till röntgen 1330, och sedan
träffa läkaren som opererat hennes
arm 1540. Vi åker sex mil och
hittar till röntgen.

I luckan visar hon kallelsen.
-Nej, här finns inget inbokat. Ditt
namn finns över huvud inte med
här.
-Jamen....Och sen skall jag träffa
doktor Stam 1540.
- Han är sjuk och blir borta länge -
kanske ett år.
-Men varför har ni inte meddelat
detta?
-Jo här står att vi skickat ett brev...
-Vi har inte fått något. Och det
finns ju telefon, eller hur?
-Vi har skickat för en vecka sedan.
-Jamen då får ni väl skaffa en
annan doktor?
-Se det går inte. Vi har ingen ledig
som kan ta han om dig.. Men vi
skulle kunna ordna en röntgen..

Hon blev röntgad och sen åkte vi
hem. En bortkastad dag. Svensk
sjukvård i Landstingets regi.
/alf

E0822
d2-d4. Du har funnit en bra
öppning. Har du själv hittat på den?

Det var ingen solskenshistoria
precis. Tänker ni gå vidare med det
och klaga i högre instans? Hur mår
Birgit nu förresten?

Kurt Svensson, bor i Grisslehamn
som jag kanske nämnt tidigare,
ringde igår. Han har haft två
hjärtinfarkter. Visserligen av
lindrigare art, men han får ta det
lugnt numera.

Nu ska jag börja på en ny bok. En
tegelsten med titeln En kortfattad
historik över nästan allting av Bill
Bryson.
Ebbe

A0823
c5 - c4

Den här öppningen finns med i
teoriböcker, men vi brukar bara
följa reglerna ett par drag.

Birgit har ringt och bett/fordrat att
bli överflyttad till Eksjö när det
gäller kontakt med läkare. Hon mår
relativt bra - bäst i det oprerade
benet. Armen anstränger hon hela
tiden, eftersom hon inte kan låta bli
att städa.

Två infarkter? Det var inte dåligt.
Det är sånt som borde drabba mig
men icke. Sedan det bröt löst
ordentligt förra veckan har jag
fakturerat 65000 inkl moms så du
kan föreställa dig hur jag har det.
Sune ringer till Relek
(brukspatroner) och säger:- Kan ni
inte sälja nåt annat. Kan ni inte låta
bli att snacka och göra reklam?

Men icke.

Även jag har köpt böcker som jag
numera inte hinner läsa. Kortfattat
om allting i tegelformat låter kul.
/alf

E0823
b2-b3.

65 000 kr på en vecka - det var inte
dåligt. Hör du, hur förmögen är du
egentligen? Vad deklarerade du i
fjor, om man får vara så nyfiken att
fråga?

I kväll har vi sett Hedda Gabler
med Lena Endre i titelrollen. Stark
pjäs! Såg du den kanske också?
Ebbe

A0824
Lf8 - b4

Jag deklarerade för 220000+109000
2005.

65000 låter imponerande. Men det
är inkl. moms så det blir kvar
52000. Av detta är min del ca 30%
= 15600. Först betalar jag
arbetsgivaravgift 28%. Kvar är
11232. Sen går 60% i skatt så den
vita inkomsten är 4493.

Nej jag såg ingen TV i går. Vid sju
på kvällen ringde takläggaren och
meddelade att det strulade så de
måste lägga tak som i dag. Han
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hade lovat att jag skulle ha en dag
på mig att ordna allt på taket innan
de kom. Jag hade räknat med att ha
torsdagen till BP9, så jag var
tvungen att istället jobba på kvällen.

I dag var jag uppe vi halv fem och
började slita på taket 0615. Nu är
75% av taket färdigt - resten går i
morgon och tidtabellen för leverans
av BP9 kan hålla om det inte blir
för mycket CAD.
/alf

E0824
Lc1-d2.

Arbetsgivaravgift?

Jag får lätt intrycket, att du har
mycket att göra.

Själv har jag skurat altanen och
dess möbler idag. Ganska svettigt.
Ebbe

A0825
Dd8 - a5

Arbetsgivaravgift ja. Självklart
måste man betala sådan för sig själv
om man är företagare. Då räknas
man som anställd av sig själv i detta
underbara land.

Nu har hela taket fått ny beläggning
och det känns skönt. Alla BP9 är
färdiga för test och provning i
helgen. Jag har beställt nya kort och
komponenter - tydligen blir det
inget uppehåll i efterfrågan. Ny
order kom i dag.

Nu är jag mycket trött.
/alf

E0825
Sc3-a4. Jaha, redan i knipa.

Även jag är mycket trött i kväll. Har
slagit ängen med lie och
grästrimmare. “Gräset” var
knähögt, mycket blött och segt.
Hann bara med hälften. Det blir till
att ta nya tag i morgon. “Hå och hej
med farbror Frej!”
Ebbe

A0826
Hallå farbror Frej.
c4 - c3

I dag har det regnat hela dagen -
nästan - och det kan det få göra
utan att jag bryr mig. Ha Ha -taket
är tätt!

Jag letar komponenter, alternativ,
eftersom priserna har gått upp på de
kondensatorer jag använder. Det tar
en evig tid att bläddra i kataloger
och surfa på nätet.

I kväll skall jag spela in en film,
som fått bra kritik - När solen står
som högst. Antagligen blir man
besviken.
/alf

E0826
Ld2-e3.

Ursäkta dröjsmålet. Jag fick ont i
magen i går kväll och glömde
mejla. Idag mår jag bättre.

Vädret är grått och disigt. Bra för
hyn!
Ebbe

A0827
Sg8 - f6

Hade du ätit något olämpligt som
ostron kanske?

Hur går det med bokläsandet - har
tegelstenen om allting satt några
spår?

I kväll skall jag i alla fall se TV en
stund - Vetenskapens Värld börjar.
Det blir sämre med filmer. Nu har
ja tre stycken inspelade på DVD,
men ingen har jg hunnit se. Kanske
är jag sjuk - jag läser hellre. Att
sitta och bara se film är inte
tillräckligt aktivt.
/alf

E0827
a2-a3.

Nej, det var nog en Treo-tablett som
orsakade magontet. Anledningen
var förmodligen, att jag intog den
med för litet mat i magen.

Nej, ännu har jag inte kommit så
långt i nämnda bok. Men jag ämnar
just läsa några sidor i den.
Ebbe

A0828
Lb4 - d6

Inte får du ont i magen av en eller
ett par Treo! Och om deu verkligen
har sådana problem skall du ta den
tillsammans med Lanzo eller
liknande. Då slipper du ondskan.

Har du pengar i Custodia? Jag lär

ha 25000 där och det skall bli
intressant att se vad som händer
med dem nu när bolaget har satt sig
i konkurs. Finansinspektionen har
agerat med ungefär samma felaktiga
hat som Socialstyrelsen gjorde mot
Lennart Ranstedt (hette han väl?).
Fast det kostar Staten 13 miljoner i
skadestånd till LR hörde jag.

Birgit ser på partiledare som
utfrågas, men jag orkar inte höra
hur de ljuger och slingrar sig. Det
spelar ingen roll egentligen vem
som styr. Skatterna blir inte lägre.
Inget blir bättre - trots alla löften.
För nog borde alla veta att inga
löften kommer att hållas.

Men....

Alla borde rösta borgerligt av en
enda viktig anledning. Makt
korrumperar, och den makt som
Sveriges diktator har skaffat sig
korrumperar allra mest. Andra, lite
ödmjukare personer, borde få
försöka.

Så finns det en anledning till när
det gäller att driva verksamhet av
något slag. Offentlig
monopolverksamhet är nästan alltid
sämre än konkurrerande privat.
Därför är vänsterns privatstopp av
ondo och borde bytas ut mot
alternativ.

Tror någon att ett privat sjukhus
skulle ha slarvat så som man gjorde
i Jönköping med Birgit?

Sen finns det tusen andra
anledningar förstås.
/alf

E0828
Sf3-e5.

Lanzo?

Jo, jag har drygt 60 000 kr hos
Custodia på ett s k obundet konto
med statlig insättningsgaranti. Vad
har du för konto?

Jo, det har jag också sagt tidigare,
att man kanske mestadels borde
rösta med oppositionen för
undvikande av maktmissbruk. Hur
som helst verkar det bli ett
spännande val.
Ebbe
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A0829
0 - 0

Ja Lanzo. Det är en receptfri
magsårsmedicin, som nu sedan
patentet gått ut, finns i flera kopior.
Den jag köper heter Sandoz
nånting.

Troligen har jag obundet konto i
Custodia.

För övrigt är jag begravd i
komponentkataloger, datablad,
handelssajter på nätet, planering av
nytt kretskort m m.

Det som är mest intressant med
valet är hur börsen kommer att
reagera.
/alf

E0829
f2-f3.

“Troligen obundet konto”? Det är ju
bara klicka in på www.custodia.se
och kolla!

Några större reaktioner på börsen är
väl knappast att vänta oavsett valets
utgång. Tror du det?

Idag har jag varit i Älmhult och
spelat AlfaPet med Marianne och
Svennis. Alltid roligt att träffa sina
gamla vänner.

Den 11 september flyger de till
Nice, där de får låna en lägenhet av
sin svärdotter, som hon har ärvt.
Lyckostar!

Om vädret tillåter far vi nog till
Undenäs över instundande helg. Det
behöver ställas litet i ordning inför
vinterns antågande.
Ebbe

A0830
Lc8 - d7

Ja, tänk! Den här gången fungerade
användare och lösen i Custodia! Sist
när jag provade var det omöjligt att
komma in. Men nu ser jag att man
har ändrat utseendet på hemsidan -
kanske är det därför. Så jag har
insättningsgaranti = obundet.

Spela AlfaPet mitt på dagen? Åka
till Nice och semestra? Det låter
som en annan värld som jag inte

förstår. Jo, kanske förstår, om man
nu kan begripa det overkliga. Nå
men jag är förstås knäpp.

I dag steg börsen och min depå
passerade en gräns som jag har sett
fram emot. Fast imorgon rasar den
förstås tillbaka.
/alf

E0830
Se5xd7.

Vad är det för obegripligt/overkligt
med att spela sällskapsspel och resa
till en gratis vistelse i Nice?

Idag dök Dramatens
programkatalog ner i brevlådan.
Fäste mig vid ett citat av Brecht:
“Dramatikens tema är världens
otillräcklighet”. Tänk, det har jag
misstänkt länge. Nå, jag blev kåt på
många av pjäserna. Funderar på att
bosätta mig en vecka i Stockholm.
Ebbe

A0831
Sb8 x d7

Overkligheten var väl närmast en
reflektion över våra olika
livssituationer. Jag föreställer mig
att du har mycket svårt att tänka dig
in i min värld och att den på många
sätt förefaller “overklig”.

Uppriktigt sagt begrep jag inte
Brechts uttalande. Men så är det
ofta - jag förstår inte vissa
djupsinnigheter. Men jag kan förstå
att du vill odla dina teaterintressen
och att det kanske sker bäst i
Stockholm. Kan du låna lägenhet
där?

Skall du till Undenäs i helgen -
räkna med regn och åter regn. På
tal om regn - jag köpte Rain Off på
Biltema och behandlade vindrutan.
Det blev en märklig upplevelse. Kör
man i 90-120 i hällande regn
behöver man inte använda torkarna
- regndropparna förvandlas till
undanglidande pärlor som bara
rullar bort och man ser hur bra som
helst! Och inga insekter fastnar!

Rekommenderas.
/alf

E0831
Dd1-d3.

Nej, jag har ingen lägenhet på lut i
Stockholm. Än så länge är det bara
en lös idé.

Tack för tipset om Rain Off! Är det
en vätska, en duk - eller vad?
Kostnad?

Jo, det är tänkt att vi i morgon
förmiddag ska iväg till Undenäs. Vi
vågar inte vänta längre. Det kan bli
för kallt i sjön. Vattenslangen och
båtbojen ska upp, m m. Följande
helger är Inger upptagen. Nästa
helg ska hon tjänstgöra vid
Hässleholms BoDagar. Och den
16-17 september ska hon och fyra
väninnor till Skagen. Jag får inte
följa med jag. Jag får sitta hemma
jag.

Har börjat blanda samman diverse
uttryck: I går dök Dramaten ner i
brevlådan - i stället för damp. Och
häromdagen var en fotbollsspelare
en riktig konditionsmyra. Etc. som
jag inte kommer ihåg på raken.

Kanske har jag blivit roligare? Eller
så är det dags att gräva ner mig.
Ebbe

A0831-2
Tf8 - e8

Rain Off?? Under 50:-. En smart
behållare för vätska som appliceras
på rutan med inbyggd svamp.

Vill du med väninnorna till
Skagen? Varför inte resa dit
inkognito? Utklädd till Stig Järrel
eller Åsa Bodén? Eller ta med
målarskrinet och fånga ljuset som
Krogh - eller vad han nu hette.

Jag har inte märkt någon
mammanslamdning. Det blir ju i så
fall roligare. Har du legimitation?
/alf

E0831-2
I hast: Lf1-e2.
Ebbe
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